ZMLUvA

o poskytnuti dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018
číslo:MK-4243 1201813,2

uzatvorená podla § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v spojeni s § 4 ods, 5 zákona

č,43412010 Z. z. o posky,tovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
(ďalej len ,,zmluva") medzi zrnluvn)imi stranami označenými
al<o

Poskytovatel':
Sídlo:
Zastúpený:
alebo

IČo:
Bankové spoj enie:
Výdavkový účet:
Príjmový účet:
Depozitný účet:
(ďalej 1en,,posk}.tovateť")

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Lubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky
Mgr, Kamil Peteraj, generálny tajomník služobného uradu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
00165 182
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
sK66 8180 0000 0070 0007 1599
SKl8 8180 0000 0070 0007 l687

a

Prijímatel':
Sídlo:

Zastúpený:
Ičo:
IBAN:

(ďalej len,,prijímateť")

kvsucká knřnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258, O22 0t Čadca

Janka Bírová, riaditel'ka
36145068
SK48 8180 0000 0070 0048 1360

článok 1

Predmet a účelzmlurry

l.

Predmetom zmluvy je poskltnutie dotácie prijímatel'ovi zo štátneho ro4počtu Slovenskej
republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na spdstupňovanie kultúmych hodnót žiakom základných škól, žiakom stredných škól
a pedagogickým zamestnancom zakladných škól a stredných škól prostredníctvom
vyzbieraných kultúmych poukazov.

2,

Prijímatel umožnídržitel'ovi kultumeho poukazu použiťbuď celý blok kultúmych poukazov
v hodnote 4 eurá zložený zo štyroch samostatných kultúmych poukazov
v hodnote l euro alebo ťubovol'ný počet samostatných kultúrnych poukazov v hodnote l euro
v závislosti od ceny podujatia alebo poskytovanej služby, Tri zo štyroch kultúmych poukazov
móže ich držiteť použit' na íubovol'nékultúme podujatie okrem audiovizuálneho
predstavenia v kine alebo inej kultúmej inštitúcii, ktorá takéto predstavenie poskytuje.
Na audiovizuálne predstavenie je možnépoužit'jeden zo štyroch poukazov - taklito poukaz
je farebne odlíšený,má špecifický kód aje označený textom: ,,kino alebo ťubovol'né
podujatie". Pri realizácii audiovizuálneho predstavenia móže kultúma inštitúciaprijať
iba tak}Ťo typ kultúmeho poukazu. Ak držiteťkultúmeho poukazu nemá záujem o návštelu

audiovizuálneho predstavenia, móže tento kultúmy poukaz využiťna návštevu iného
l'ubovolhého poduj atia.

3.

Dotácia je podl'a § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o tozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektoďch zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zžk on č. 52312004 Z, z.") určená na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s účelomzmluly
podfa odseku 1 tohto článku. Dotáciu nemožno poskytnút' ani použit' na úhradu miezd,
platov, služobných prijmov a ich náhrad a ostatných osobných lyrovnani. refundáciu
qý,davkov uhradených v predchádzaj úcich rokoch, ani použiť na splácanie úverov, póžičiek
a úrokov z prijatých úverov a póžičiek.

4.

Poskytovatel' pos§tuje dotáciu podl'a zákona ó. 43412010 Z, z. o poskyovaní dotácií
v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskoršich predpisov,
bezhotovostlre a v súlade so zákonom č. 29112002 Z. z. o Státnej pokladnici a o znene
a doplnení niektoďch zákonov v znení neskorších predpisov.

5.

Prijímatel' prijíma dotáciu uvedenú v odseku l tohto článku bez výhrad, v plnom rozsahu
a zavázuje sa naložiť s ňou podl'a podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s platnými
právnymi predpismi.

l

článok 2

Podmienlry použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a

je

účelovoviazaná. Prijímateť sa zaviizuje použiťposkytnutú dotáciu
len na financovanie účelupodl'a čl, 1 ods. 1 tejto zmlur,y v členenívýdavkov podl'a čl, l

1. Dotácia

ods. 3 tejto zmlur,1,.
2.

Za porušenie zmlumých podmienok sa nepovažuje, ak prijímater použije dotáciu na úkadu
len niektorých výdavkov určených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluly,

J, Prijímateť je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnúevidenciu v súlade so zákonom
o účtovníctvev znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zakon
č.431/2002
č.43112002Z. z;'). Pdj ímatel', ktoqý nie
účtovnoujednotkou podl'a zákola
č.431/200?. Z.z., je povinný po dobu piatich rokov odo dňa podpísania zmlury uchovávať
všetky účtovnédoklady, súvisiace s realizáciou účeluzmluvy, Prijimate[ jg povinný po dobu
pialich rokov odo dňa podpísania zmluvy uchovávat' všetky ku]tume poukazy alebo bloky
kultúmych poukazov, ktoré vyzbíera| a ktoré boli podkladom pre poskytnutie dotácie.

Z. z.

4,

je

Prijímatel' je povinný k poslednému dňu kalendámeho mesiaca elektronicky zaslat'
webovému sídlu wu.r.v.kultumeooukazv.sk (ďalej len .,server") kódy vyzbieraných
kultúmych poukazov. Prevádzkovatel' servera zašle elektronicky prijímatelovi protokol P4 potvrdenie o elektronickom nahlásení kultúmych poukazov.

5.

6.

Prijímatel' berie na vedomie a súhlasí,že posledným možným termínom na nahlásenie
vyzbieraných kultúrnych poukazov podl'a odseku 4 tohto článkuje 20. november 2018.
Prijímatel' je povinný realizovat' prostrednictvom kultumych poukazov kultúme podujatia
aktivity, ktoré majú kultúmy a kultúmo-edukačnýcharakter, sú vhodné pre žiakov
zakladných škól a študentov stredných škól a zverejňovat' informácie o realizácii týchto
kultúmych podujatí a aktivít mesiac pred ich uskutočnením v štruktúrepožadovaných údajov
a

l

pdstupných na

webovom

www.navstevnik.sk.

sídle

http://reqisterkultuťy.gov.sk/poduiatia resp.

Clánok 3
Podmienky poskytnutia a zúčtovaniadotácie

]

1.

Poskytovateť na zál<|ade ním potvrdeného protokolu P5 poskyne prijímatel'ovi dotáciu podťa
čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v hodnote vyzbieraných a v súlade s čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy
nahlásených kultumych poukazov. Kinám a kultúmym inštitúciám, ktoré prijímajú kultúme
poukazy na audiovizuálne predstavenia, bude na z:íklade potvrdeného protokolu P5
posk}tnutá dotácia podťa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy len v hodnote vyzbieraných a v súlade
s čl. 2 ods. 4 tejto zrrrluly nahlásených kultúmych poukazov, ktoré sú označenétextom ,,kino
alebo l'ubovol'né poduj atie".

2.

PoskYovatel' uvedie v protokole P5 údaje o celkovom počte a sume lyzbieraných kultumych
poukazov za príslušnéobdobie. Poskl.tovateť posk}tne prijímateťovi na základe protokolu P5
finančnéprostriedky, ak počet nahlásených kultúrnych poukazov za dva kalendáme mesiace
dosiahne aspoň 200 kusov. Ak poěet nahlásených kultúrnych poukazov za dva kalendáme
mesiace bude menšíako 200 kusov, tak sa tento počet započítado nasledujúceho obdobia,
najneskór však do 20. novembra 2018.

)_

Prijímateť je povinrrý najneskór do 30. novembra 2018 qtvoriť podla pokynov na serveri
protokol P7, ktor,ý predstaluje ročnézúčtovaniecelkového počtu vyzbieraných kultúmych
poukazov, a teda ročnézúčtovanieposkytnutej dotácie. 'Číselnáa vecná správnost'
rryúčtovania poskytnutej dotácie podťa protokolu P7 musí byt' potvrdená štatutámym
zástupcom prijímatel'a, alebo nim písomne povereným zástupcom, pričom toto písomné
poverenie
potrebné zaslať poskl,tovateťovi spolu s protokolom P7 v termíne
do 30. novembra 20l 8.

je

4.

Ak prij ímateť nezašle potvrdený protokol P7 v lehote podťa odseku 3 tohto článku,
je prijímateť povinrrý podťa pokynov poskltovateťa protokol P7 predložiťv dodatočne
stanovenej lehote určenej poskytovateťom. V prípade, ak prijímateť poskytovateťom
potvrdený protokol P7 nepredloží ani v dodatočne stanovenej lehote, je povinný posk}tnutú
dotáciu v plnom rozsahu vrátit'.

5.

Prijímateť berie na vedomie, že poskytovateť je okem kontroly u""n"3 .Jli"á"i" predmetu
zmluly oprávnený vykonať kedykol'vek priebežnúfinančnúkontrolu alebo následnú
finančnúkontrolu hospodarenia s posk}.tnutou dotáciou podl'a zákona č.357l20l5Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektoných zákonov.

6.

Ak sa zistia

nedostatky

pri

hospodareni

s

posky.tnutou dotáciou, poskltovateť
ďalších finančných prostriedkov

aŽ do odstránenia týchto nedostatkov zastaví posk}tovanie
na realizáciu účeluzmluly.

čHnok 4

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok
1. Pri porušeni finančnej disciplíny sa postupuje podťa § 31 zél<ona č. 52312004 Z. z, v zneni
neskorších predpisov.

2.

Ak prijímateťnedodrži lehotu na vyúčtovaniedotácie podl'a čl. 3 ods. 3, je povinný zaplatiť
poskytovatel'ovi penále vo qiške 0,i o% zo sumy poskytnutej dotácie za každý aj začatý deň
omeškania do dňa predloženia vl.ričtovania, najneskór do uplynutia lehoty podťa čl. 3 ods. 4.

článot 5

Odstúpenie od zmluly
1.

2.

).

Pred riadnym splnením závíizkov podl'a tejto zmluly, t. j. pred skončenímjej platnosti móže
poskltovatel' odstúpit' od zmluvy ak dójde k podstatnému porušeniu zmluvy alebo zmeny
okolností, za ktoďch došlo k uzawetiu zmlulry, a to najmá ak:
a) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoďch posk}tovateť roáodol
o poskltnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné,zavádzajúce alebo sfalšované,
b) prijímateťbezdóvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu
podl'a čl, 1 ods. l tejto zmluly,
c) sa právoplatne preukížespáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu,
d) použije dotáciu alebo jej časťv rozpore s touto zmluvou,
e) na majetok prijímateťabola povolená reštrukturalizácia alebo lyhlásený konkurz, alebo
bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

Odstúpenie od zmluly je účinnédňom doručenia pisomného oznámenia posk},tovatel'a
o odstúpení od zmluv.v prijímatel'ovi. Za doručenésa pritom považuje aj oznámenie,
ktoré bolo poskytovatefovi yrátené z dóvodu, že si ho príjemca v odbemej lehote
nelryzdvihol, a to aj v pdpade, ak sa o tom prijímatel' nedozvedel.
Odstúpenímod zmluvy nezanikajú nároky posk}tovatel'a vyplývajúce z porušenia finančnej
disciplíny ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.

Článok 6

Spoločnéa závereénéustanovenia
1,

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú,a to do času riadneho splnenia záv'ázkov podl'a tejto
zmhllry, najmá vysporiadania všetkých finančných závázkov prijímatel'a voči

poskyovatel'ovi.

Záviuky obsiahnuté v tejto zrnluve nieje možnépreviesť na tretie osoby. Ak nastanú zmeny
právnej formy prijímatel'a alebo zrušenia prijímateťabez likvidácie alebo ak prij ímateť
zaniká bez právneho nástupcu t. j. s likvidáciou, je prijimatel' povirrrrý bezodkladne oznámit'
tuto skutočnosť poskytovatefovi; ak dójde k zrušeniu prijímatela bez likvidácie je prijímatel'
povinný oznámiť aj názov a sídlo svojho právneho nástupcu, na ktorého precháďzqú závazky
z tejto zrrrlulry.
3,

Prijímatel' dotácie je povinný bezodkladne oznámiť poskytovatel'ovi dotácie každúzmenu, ktorá

a)

sa tÝka

l.

údajov identifikujúcich prijímatel'a dotácie.
kontaktných údajov prijímatel'a dotácie,
údajov, ktoré prijímateťpreukázal posk},tovatel'ovi dokladmi predloženými
k žiadosti o poskytnutie dotácie,
4, účelu,na ktorý bola dotácia poskytnutá prijímateťovi,
nrá vplyv na
právne postavenie prijimatel'a dotácie,
1
2. doručovanie písomnostíprijimatel'ovi dotácie.

2.
3.

b)

.

l

Prijímatef dolácie berie na vedomie, že podmienky, za splnenie ktor1/ch mu bola dotácia
poskltnutá je treba dodržiavať počas celého obdobia trvania zmluly.

4.

5. Prij ímateť vyhlasuje, že všetky údaj e, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ako aj údaje, ktoré boli

poskytnuté prostredníctvom elektronickej registrácie do dotačného Systému posky.tovatel'a,
sú úplné,pravdivé a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímateť lyhlasuje,
že súhlasi so spracovaním a zverejnením poskltnutých údajov poskl,tovateťovi v rámci
činnostíposkYovateťa súvisiacich s realizáciou dotačnéhosystému posk},tovatel'a.

6,

Návrh zmluvy móže prijímateťprijat'do 30 kalendámych dní odo dňa jeho doručenia;
po uplynutí tejto lehoty náwh zmluly podla § 43b ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka
v znení zákonač,509/1991 Zb. zanlká.

7,

Prijímateťpodpisom tejto zmluvy udeťuje poskytovateťovi súhlas na zverejnenie obsahu
zmluly v Centrálnom registri zmlúv podl'a osobitného predpisu, nakol'ko plnenie podťa tejto
zmluly je plnenim za verejné ťrnancie a obsah zmlulry nepodlieha ochrane z dóvodu ockany
obchodného tajomstva.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvn:ými

stranami
účinrrosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podl'a
osobitného predpisu.
a

9.

Posky,tovatef si vybradzuje právo znížiťwýšku dotácie z dóyodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom
financií Slovenskej republiky, o čom písomne upovedomí prijímatela, V takomto prípade
poskytovater nezodpovedá prijimatel'ovi za vzniknuté výdavky, ani za pdpadnú škodu.

l0.

Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neuplavené touto zmluvou sa sprawj ú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.523/2004 Z. z. a zilkona
č.43112002 Z. z.

1

l.

Ustanovenia tejto zmluly možno zmeniť len po vzáj omnej dohode zmluvný,ch strán,
výlučne vo forme písomného dodatku odsúhlasenéhooboma zmluvnými stranami.

a to

12. Zm|uva

je vyhotovená v troch rovnopisoch,

posk}toVatel'.

z ktoďch jeden dostane prijímatel a dva

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluw prečítali,sjej obsahom súhlasia a dobrovol'ne
ju potvrdzujú svojimi podpismi.
Bratislava, - _!6- ?0i8
5
Za

Čadca,

poskvt"",

l

Mgr. karrrr 7Lrra1,
generálny ta jomník služobného úradu

Janka Blrová
riaditel'ka

